НЕДІЛЯ, 7/10

ВІВТОРОК,7/12
СЕРЕДА, 7/13
ЧЕТВЕР, 7/14
П’ЯТНИЦЯ, 7/15
СУБОТА, 7/16
НЕДІЛЯ, 7/17

10 липня, 2022
5-та Неділя по Зісланні Святого Духа
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
2:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
8:00 am Божественна Літургія в особливому наміренні
5:00 pm Божественна Літургія в особливому наміренні
9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян
10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian)

Літургійні читання на неділю
Недільне Євангеліє
Матея 8, 28 - 9, 1
Коли ж він прибув на той бік, у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що
вийшли з гробниць, але такі люті, що ніхто не міг
Найближчі події
перейти тією дорогою. І почали кричати: “Що
в парафії та єпархії
нам і тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб 27 лип. –Успіння св.Анни
нас мучити перед часом?” Оподаль же від них
паслося велике стадо свиней. Біси попросили
його: “Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней.” “Ідіть” – сказав їм. І
вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося з кручі в море й
утопилося в хвилях. А пастухи повтікали й, прибігши в місто, все розповіли, а й про
біснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши його, попросили,
щоб відійшов з їхніх околиць. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє
місто.

Апостольське читання
Послання до Римлян 10, 1-10
Брати, бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо
їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона не розумна. Не розуміючи Божої
справедливости й шукаючи установити свою власну, вони не покорилися
справедливості Божій. Бо мета закону - Христос, на оправдання кожного, хто вірує.

Мойсей про праведність, що від закону, пише: «Той, хто його виконує, буде ним
жити.»
А справедливість, що від віри, так говорить: «Не кажи у твоїм серці: Хто зійде на
небо?» - тобто: Христа звести додолу; або: «Хто зійде в безодню?» - тобто: щоб
вивести Христа з мертвих. Що, отже, вона каже? «Близько тебе слово: в твоїх устах
і в твоїм серці», тобто, слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами
визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з
мертвих, то спасешся, бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на
спасіння.

Вислови святих
«Діла покаяння рясніють такими насолодами й радощами, що як тільки їх
скуштуєш, ніщо вже ніколи не викорінить їх із душі... Для тих, хто з радістю
обирає цей шлях, важкі лише перші кроки».
«Немає кращого способу відчути доброго Бога, ніж знайти Його в досконалій
жертві Божественної Літургії».
«Мої діти, саме в любові до хреста ми знаходимо справжній мир, а не втікаючи
від нього».
«Душа повинна рухатися до молитви, як риба має рухатися до води; вони обидва
є суто природним станом».
«Якщо при спокусі прикликати Пресвяту Діву, то вона відразу прийде на
допомогу, і сатана покине вас».
– Св. Йоан Віанней
«Молитва — основа духовної споруди. Молитва має всю силу».
«Не дозволяйте вашому життю бути безплідним. Будь корисним. Прокладіть
стежку. Сяйте світлом вашої віри… і освітлюйте всі шляхи землі вогнем Христа,
який ви носите у своєму серці».
«Бог кличе нас через те, що відбувається протягом нашого дня: через страждання
і щастя людей, з якими ми живемо, через людські інтереси наших колег і речі, з
яких складається наше сімейне життя».
-Св. Хосемарія Ескріва
ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ
Недільна збірка коштів за 7/3/22 конвертах - $538, анонімні пожертви - $257,
свічки - $87
Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $882

Protection of the Mother of God
Ukrainian Catholic Church
Byzantine Rite
2880 Highway 138 NE
Conyers, GA 30013
Священик Володимир Петриця
Emergency phone 224-400-0558
Email: parish@mogchurch.com
Website: www.mogchurch.com
Сповідь перед або після Божественною Літургією, або за домовленістю у визначений
час. Сповідатися рекомендується принаймі щомісяця. Благодать, отримана на сповіді,
відновляє наші відносини із Богом, якщо ми справді маємо жаль за свої гріхи та обіцяємо
поправитися.
Будь ласка, памятайте вашу парафію та Українську Католицьку Єпархію святого
Йосафата в Пармі, в своєму заповіті.

